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możesz zakupić sam ebook „Projekt szaty 
roślinnej na rzucie dla początkujących”

W ofercie Fajnych Ogrodów znajdziesz kilka różnorodnych formatów dotyczących szeroko pojętego projektowania nasadzeń roślinnych w og- 
rodzie przydomowym. Przybliżę Ci je pokrótce, żeby pomóc Ci dopasować format do Twoich potrzeb. 

Podstawę stanowi kurs Fajnie Posadzone INFO KLIK, czyli „podstawy podstaw” planowania nasadzeń na bazie „zasad sztuki” dla każdego, podane 
w formacie praktycznych lekcji pdf i wideo. Kurs Fajnie Posadzone przyda się zarówno osobom działającym od razu w ogrodzie, jaki i tym, którzy 
najpierw chcą rozrysować swoje pomyły „na papierze”.   
Uzupełnieniem i rozszerzeniem treści Fajnie Posadzone jest ebook „Projekt szaty roślinnej na rzucie dla początkujących”, który skupia się na 
procesie projektowym „na papierze”. Dzięki ebookowi poznasz proces projektowy krok po kroku, zobaczysz jak praktyczne zasady Fajnie Posadzone 
przekłada się na graficzny język projektu, poznasz bardziej zaawansowane techniki i zasady. Innymi słowy, wejdziesz w planowanie roślin w wymia- 
rze bardziej „PRO”, choć nadal jako amator i laik (bo pod kątem takich osób redagowane są treści Fajnych Ogrodów). 
Dla osób, które szukają gotowych rozwiązań, nie są zainteresowane nabywaniem wiedzy lub nie mają na to czasu, proponujemy gotowe projekty 
rabat tematycznych w ramach programu Rabata na 7 INFO KLIK. 
Projektowanie ogrodu jest błędnie utożsamiane z projektowaniem szaty roślinnej. Tymczasem projekt ogrodu składa się z dwóch podstawowych 
etapów: projektu zagospodarowania terenu oraz, powstającego na jego bazie, projektu szaty roślinnej. Jeśli więc interesuje Cię planowanie ogrodu 
jako całości, potrzebujesz wiedzy w obU tych obszarach. Tu przychodzi z pomocą mój ebook „Projekt zagospodarowania ogrodu dla począ- 
tkujących” INFO KLIK. 

W ramach sprzedaży promocyjnej ebooka „Projekt szaty roślinnej na rzucie dla początkujących” oferujemy możliwość zakupu w trzech warian-
tach zaplanowanych tak, aby umożliwić Ci skorzystanie z niemal całej, naszej oferty dotyczącej planowania nasadzeń roślinnych:

możesz zakupić pakiet 2 ebooków: 
„Projekt szaty roślinnej na rzucie dla 

początkujących” + „Projekt 
zagospodarowania ogrodu dla 

początkujących”

możesz zakupić ebook „Projekt szaty 
roślinnej na rzucie dla początkujących”  
w pakiecie z kursem Fajnie Posadzone

https://efajneogrody.pl/fajnieposadzone/
https://efajneogrody.pl/rabata-na-7/
https://efajneogrody.pl/product/ebook-projekt-zagospodarowania-ogrodu-dla-poczatkujacych/

